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I. PAREIGYBĖ 

 

1. Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojo muziejinei veiklai pareigybė 

priskiriama   muziejaus direktoriaus pavaduotojų grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A1. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI  

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintą išsilavinimą, įgytą baigus humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų srities studijas, ne 

mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar 

vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį kultūros 

srityje; 

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės 

ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu; 

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų veikla susijusius teisės aktus 

ir gebėti juos pritaikyti praktikoje; 

3.4. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų 

etikos kodeksą; 

3.5. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti 

optimalius sprendimus; 

3.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 

nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 

reikalavimus. 

3.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos 

mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių 

kalbos mokėjimo lygių sistemą); 

3.8. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

3.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis 

technologijomis. 

 

III. FUNKCIJOS 

 

4. Muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai vykdo šias funkcijas: 



4.1. dalyvauja muziejaus strateginio plano, metinio veiklos plano rengime, organizuoja, 

koordinuoja jų įgyvendinimą; 

4.2. pagal patvirtintą muziejaus struktūrą: 

4.2.1.  koordinuoja muziejaus skyrių veiklos užduotis, analizuoja ir kontroliuoja skyrių 

veiklą;  

4.2.2. veda planinius darbuotojų susirinkimus muziejaus vidinės komunikacijos ir veiklos 

koordinavimui; 

4.2.3. rengia muziejaus skyrių nuostatus, skyrių vedėjų pareigybių aprašymus; 

4.2.4. vadovaudamasis  įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia muziejaus vidaus darbo 

tvarkas, kitus muziejaus darbą reglamentuojančius dokumentus; 

4.3. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie muziejaus veiklai aktualias finansuojamas 

programas, projektus iš įvairių Lietuvos Respublikos ir užsienio fondų, inicijuoja jų pritaikymą, 

atlieka įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, inicijuoja ir rengia muziejaus veiklai aktualius projektus; 

4.4. inicijuoja, koordinuoja muziejaus ekspozicijų, tiriamąją veiklą, paslaugų lankytojams 

ir edukacinę veiklą, jų sklaidą ir prieinamumą visuomenei, muziejaus renginius; 

4.5. inicijuoja bendradarbiavimo su mokyklų bendruomenėmis, neformaliojo ugdymo 

švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis priemonių planavimą, koordinuoja jų 

įgyvendinimą; 

4.6. inicijuoja ir koordinuoja muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kompetencijų 

ugdymo planą, analizuoja ir kontroliuoja skyrių vedėjų dalykinę kompetenciją; 

4.7. teikia siūlymus muziejaus direktoriui dėl laikinųjų komisijų, darbo grupių ir kt. 

sudarymo muziejaus veiklos funkcijoms vykdyti, rengia direktoriaus įsakymų projektus pagal 

kompetencijos sritį; 

4.8. konsultuoja interesantus muziejaus veiklos klausimais; 

4.9. formuoja ir įgyvendina muziejaus darbo su savanoriais gaires; 

4.10. inicijuoja ir koordinuoja respublikinį ir tarptautinį komunikavimą su Lietuvos 

Respublikos ir užsienio šalių muziejais, mokslo ir kt. institucijomis, vykdant bendrus projektus 

muziejų parodų bei edukacijos srityse; 

4.11. nesant direktoriui, vadovauja muziejui, teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja muziejui 

valstybės ir savivaldybės institucijose, kt. įstaigose; 

4.12. vykdo įstaigos vidaus kontrolės kūrimą, įgyvendinimą, atlieka kontrolės įgyvendinimo 

priežiūrą, nuolatinę stebėseną, teikia direktoriui informaciją apie veiklos trūkumus, rekomendacijas 

ir pasiūlymus dėl vidaus kontrolės priemonių tobulinimo; 

4.13. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas ir su pareigomis susijusias funkcijas.        
 


